
 
 
Letterlijk Verzet 
Vrijdag 23 september, om precies 15.00 uur vindt de officiële opening van LetterVerZ plaats bij De 
Dokwerker en de Weesperbrug, de M.S. Vaz Diasbrug. Daarmee vieren we dat het bruggedicht 
Wibautotisme van Kristian Kanstadt daar exact 40 jaar onder hangt, in de typografie van Karim 
Hashem. 

In choreografie openen boten de brug, zingt een koor het gedicht en wordt gedanst in de ruimte. 

Aansluitend presenteert het Comité LetterVerZ een expositie* van Aktie Typografie met werk van 
Karim Hashem. De vernissage begint om 17 uur in galerie-werkplaats Vrij Paleis, Paleisstraat 107 te 
Amsterdam. 

LetterVerZ is een initiatief van activisten en kunstenaars van zekere leeftijd. LetterVerZ staat voor 
Aktie Typografie, letterlijk verzet.  

Karim Hashem (Hilversum, 1954) maakte rond 1980 als grafisch vormgever toegepaste kunst: 
krantjes, posters, flyers, programma’s in de strijd tegen stadsvernieling rondom het Waterlooplein, in 
het vrije circuit van cultureel centrum De Melkweg en voor kraakbewegingen. Met een dikke vette 
viltstift trok Karim Hashem een cirkel met een pijl erdoor. Zo werd het kraakteken geboren in 1979. 
Aan de hand van het kraakteken kun je het verhaal vertellen van het kraken, van het bewegen, van 
ruimte maken. Dit verhaal vormt de dynamische draad in de expositie in het Vrij Paleis. 

In samenwerking met dichter Kristian Kanstadt (Stuttgart, 1954) ontwikkelde Karim zich vervolgens 
tot typograaf, van letterverzetter tot letterontwerper, met het Wibautotisme als blijvend embleem. 
In 1989 verhuisde Karim naar Wenen, waar hij de nieuwe kwaliteitskrant Der Standard vormgaf. 

Met beeldtaal prikkelen tot verzet. Door te irriteren of te provoceren. En te verleiden tot anders 
kijken. Dat doet de hand van Karim Hashem. 

WIBAUTOTISME, viering 40 jaar bruggedicht 

Het gedicht Wibautotisme van Kristian Kanstadt is geschreven in 1980 na de opening van de metro, 
als aanklacht tegen de vernieling die de aanleg aanrichtte in de Weesper- en Nieuwmarktbuurt. In 
het midden van de Weesperstraat, precies tussen De Dokwerker en het Nationaal Holocaust 

UITNODIGING
Opening 

vrijdag 23 september 15 uur bij de 
Vaz Diasbrug (Dokwerker)

Aansluitend vanaf 17 uur Expositie in 
Galerie VrijPaleis, Paleisstraat 107

Zaterdag 24 en Zondag 25  
spektakel à gogo

V
V

V

Letter
AktieTypografie rond 1980

VerZ



Namenmonument, ligt de Vaz Dias ophaalbrug.  Als die opengaan en je aan de goede kant staat zie je 
het bruggedicht: Wibautotisme van Kristian Kanstadt. Het hangt daar sinds 23 september 1982. 

Karim Hashem ontwierp de unieke, nogal cryptische, typografie van het gedicht, waarin sporen van 
de Amsterdamse School en het constructivisme te herkennen zijn.  Je moet de tijd hebben (of 
nemen) om van de juiste afstand en onder de juiste invalshoek te kunnen “ontletteren” wat er nou 
precies staat.   

Wibautotisme nodigt uit tot stilstaan, tot kijken, vanuit verschillende hoeken en afstanden. Dan zie je 
meer. Dan kom je verder. 

Het bruggedicht Wibautotisme houdt de herinnering levend aan een tumultueuze en belangrijke 
periode in de Amsterdamse geschiedenis. 

(Annemarie de Wildt, voor Stadscuratorium Amsterdam). 
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